
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๐๖,๔๘๐๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ   ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงดานวิชาการคอมพิวเตอร ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษาวิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงาน
ประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน
เครื่องการติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอร
ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงานและตรงตามความ
ตองการ ลักษณะการใชงานขององคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของ
ระบบ เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความ
ตองการใชงานของหนวยงาน 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และ

ระบบขอมูลท่ียากและซับซอนท่ีไดวางแผนไว เพ่ือให
ระบบงานและฐานขอมูลสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
แมนยําและมีประสิทธิภาพ 

๔ ศึกษาวิเคราะห และกําหนดความตองการขององคกร เพ่ือ
ออกแบบระบบงาน ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลตางๆ และระบบ
รักษาความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคกรมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตองการของผูใชงานภายในองคกร 

๕ รวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางองคกร ระหวางหนวยงาน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนานโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหมีความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

๖ ให คํ าปรึ กษา แนะนํ า  และให ความรู ด านวิ ชาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

๗ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบ
สารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหนวยงานและ
องคกร 

๘ ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขาย
ไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 
หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอร 

๙ ตรวจสอบ และดําเนินการออกใบอนุญาต เพ่ือใหการออก
ใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะหขอปญหาตางๆ และบริหาร

จัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบบริการ
เว็บไซตองคกร รวมถึงงานบริการเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในองคกร และระบบบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
องคกรในการวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเกิดกับระบบการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และระบบ
คอมพิวเตอรตางๆ เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาระบบงาน
ใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานทํางานรวมกันของบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกกลุมงานหรือหนวยงานภายในและภายนอก
องคกรเก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เ พ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกบุคลากรภายในกลุม
งานหรือบุคลากรภายในองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก
บุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



   

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําคูมือระบบ คูมือผูใชงาน และสื่อขอมูลการใหบริการ
เผยแพรดานคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือใหผูใชงานหรือผูรับบริการสามารถใช
งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพหรือ
สามารถรับรูความเขาใจการใหบริการไดอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ฝกอบรม ถายทอด ใหความรูและสรางความเขาใจการใช
งานดานคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีพัฒนาใหแกบุคลากรผูใชงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และเปนสรางความรู
ความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชงานเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยใน
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูใชงานสามารถแกไข
และใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. กฎหมายและกฏระเบียบราชการดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 
 
 
 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 
๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การมองภาพองครวม 
 

ระดับท่ีตองการ ๒ 

สวนท่ี  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 


